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Nadeszła wiosna - w domu i w ogrodzie 

 

 Nadeszła dla wielu ulubiona pora roku. Z jej przybyciem 

przyroda budzi się do życia. Jak mówi starożytny mit:                  

to Persefona opuszcza podziemia hadesu, by przez kilka miesięcy 

nieść radość światu śpiewem ptaków i upojnym zapachem kwiatów. 

Ludzie również odczuwają ożywienie i chęć do większej 

aktywności. To wszystko można zauważyć w naszych 

przydomowych ogródkach i przed domami.  

Chcecie dowodów? Oto dowody: 

Ferdek chętnie wyruszyłby w podróż...     
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  Dla Misia to najwyższy czas,         

by pozbyć się sweterka... Bardzo lubi biegać... 

Bella od dawna zastanawia się: "czy to ptaszki śpiewają?" 

   

...a Tygrys czuje już zbliżającą się Wielkanoc... 
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Tymczasem w naszych ogródkach... 
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Zwyczaje i wspomnienia 

 Rozpoczął się Wielki Tydzień. W tradycji chrześcijańskiej - 

najważniejszy czas przed Wielkanocą. Rozpoczyna go Niedziela 

Palmowa - święcimy palmy. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka 

Sobota to najważniejsze dni Triduum Paschalnego. Zwyczaje tych 

dni są nam znane.  

Kilka słów o tym, co nie do końca i nie wszystkim było znane - 

przynajmniej do tej pory ;) 

Bardzo ciekawy zwyczaj palenia żuru charakterystyczny jest      

dla Opolszczyzny. Cóż to takiego? 

"Wielka Środa, zwana także żurową strzodą, jest pierwszym dniem 

Wielkiego Tygodnia, który posiada swoje własne, częściowo do dziś 

żywotne zwyczaje ludowe. Na Śląsku są to m.in. palenie 

żuru i wypędzanie Judasza. W tych ludowych zwyczajach 

przeplatają się zapisane w pamięci słowiańskie obrzędy wiosenne, 

praktykowane w związku z nadejściem nowej pory roku,                 

z kościelnymi formami zwyczajowymi, które zachowały pogańskie 

obrzędy nadając im nową treść. Palenie żuru jest starym, 

oryginalnym zwyczajem, który polegał na bieganiu po polach           

z zapalonymi miotłami po to, aby „zboże lepiej rodziło”.         

Palenie żuru było symbolicznym pożegnaniem z postem lub postnym 

żurem, który kiedyś jadało się na przednówku, w oczekiwaniu       

na lepsze jedzenie w czasie Świąt Wielkanocnych. Symbolizował on 

też pożegnanie z tym, co stare i niepotrzebne. (...) W naszym 

regionie był on bardzo popularny, ale najpopularniejszy chyba        
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w okolicach Góry św. Anny. Najdawniejszy opis tego zwyczaju 

pochodzi z 1897 roku z przekazu A. Hytrka. Napisał on:             

„Za nadejściem zmroku ukazują się na wzgórzach i na polach 

ruchome ognie. Chłopcy spieszą w pole z zapasami starych mioteł, 

napchanych szczypami smolnymi oblanych smołą lub żywicą.         

Te miotły, czyli skrobaczki, zapalają i jak z pochodniami biegają    

z nimi po wzgórzach i polach, dopóki starczy zapasu, wykrzykując 

nieustannie: żur palę, buchty chwalę. Zapalają także spore 

wiechcie słomiane na wysokich żerdziach, obnosząc je między 

pochodniami. Na zakończenie znoszą niedopalone miotły na jedno 

wielkie ognisko i wesoło wyśpiewując pieśni, rozchodzą się            

do domów”. Na Śląsku Opolskim znane są przykłady, że palenie 

żuru przybierało charakter rywalizacji między grupami, które 

starały się rozpalić jak największe ognisko. W okolicach Głogówka 

natomiast, zwyczaj ten przybrał inną formę, a mianowicie 

mieszkańcy wsi formowali wieczorem procesję ze światłami            

i wyruszali na „szukanie Jezusa  w Ogrójcu”.                                

Ta forma obrzędowości ludowej w Wielką Środę została w pełni 

zaakceptowana przez Kościół katolicki." (źródło: Fundacja dla 

Dziedzictwa; https://www.dladziedzictwa.org/2012/04/04/palenie-zuru-w-

wielka-srode/) 

Na terenie Większyc, Komorna, Poborszowa oraz okolicznych wsi 

zwyczaj ten przybiera jeszcze inną formę: kręci się metalowymi 

pojemnikami, w których zamknięte są rozżarzone węgle i potocznie 

zwany jest "kręceniem ogniem".   
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Pamiętacie zapachy i smaki dzieciństwa, które towarzyszą Wam do dziś? 

Oto jedna z takich historii... 

"Smak świąt" 

 Ten smak przypomina mi święta wielkanocne. W Niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego obudziłem się bardzo wcześnie, bo o 6:00, poszedłem do kościoła 

na rezurekcję. Nabożeństwo obwieszczające Zmartwychwstanie Chrystusa było 

uroczyste, pięknie grała orkiestra, uczestniczyło dużo wiernych. Procesja była długa, 

ludzie głośno i prześlicznie śpiewali pieśni. Jako, że wstałem tak szybko, poszedłem 

jeszcze się 3 godzinki przespać.   

        Około południa udałem się z rodzicami do babci i dziadka na uroczysty wielkanocny 

obiad. Przyjechali też moi kuzyni, kuzynki, ciocie oraz wujkowie. Razem było nas 17 osób. 

Posiłek był przepyszny, gdyż były moje ulubione potrawy, czyli: rosół, kluski, sos, kaczka 

ze złotą chrupiącą skórką-pychota, rolada i modra kapusta. Po obfitym i smacznym 

obiadku wszystkie dzieci udały się na poszukiwanie zajączka. Wybornie świeciło słońce, 

ptaszki cudnie śpiewały, trawa była zjawiskowo zielona, a my na niej szukaliśmy 

prezentów. Śmiechu i zabawy  było co niemiara. Musieliśmy się nieźle natrudzić, 

aby odnaleźć te nasze ukryte paczki. Każdy był ciekawy tego, co tam dostał. Oczywiście 

w każdej paczuszce było to samo, żeby nie było nieporozumień. Dostaliśmy kolorowe, 

czekoladowe jajka, zajączka, baranka, zdrowe owoce i soczki. Jak już spaliliśmy trochę 

kalorii, babcia podała nam apetycznie wyglądające ciasta: kajmakowy mazurek, babkę 

cytrynową, sernik wiedeński, leśny mech oraz herbatę i kawę. Wszystkie wypieki były 

palce lizać, już na sam widok ślinka leciała. Następnie dzieciaki pod opieką dorosłych 

udały się na plac zabaw do szkoły, bo jeszcze chwila, a brzuchy by nam pękły z tego 

wyśmienitego jedzenia. Starsze dzieci grały w piłkę nożną, a maluchy bawiły się 

na zjeżdżalniach, huśtawkach. Zabawa była przednia. Po około 2 godzinach wróciliśmy 

z powrotem, gdyż byliśmy już bardzo zmęczeni. Babunia z ciocią przygotowały w tym 

czasie lekki podwieczorek. Po wysiłku zjedliśmy go z apetytem i niestety, powoli trzeba 

było zbierać się do domu.   

               Najbardziej smak kaczki i mazurka oraz wspólna zabawa z kuzynami 

i kuzynkami  przypomina  mi święta wielkanocne. Babcia z dziadkiem zawsze cieszą się 

na przyjazd wnuków i wnuczek, ale po takim dniu, kiedy jesteśmy wszyscy ( 9 osób), 

to jeszcze bardziej cieszą się, kiedy już odjeżdżamy. My zaś odliczamy dni, kiedy znowu 

się wszyscy razem spotkamy.  

 

Mateusz Rząsa 
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Świąteczne inspiracje, 

czyli ozdoby i pisanki 
 

 Wielkanoc 2020 i 2021 roku to specyficzny czas 

celebrowany w dobie pandemii. To jednak nie powód,                

by w naszych domach i w wielkanocnych koszyczkach było 

inaczej, niż zwykle. Mało tego - można być kreatywnym.   

Poniżej kilka podpowiedzi :) 
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Na świątecznym stole 

 
 Wielkanoc to najbardziej "jajeczne " święta...  

W święconce -jajka, do żurku lub białego barszczu (no właśnie, 

to zawsze dyskusyjna sprawa, co lepsze) - jajka, dzieci szukają 

jajek - niespodzianek.  

Żeby smakowały wybornie i cieszyły oczy: 
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Jajka faszerowane groszkiem 
 

Jajka są bardzo smaczne i pięknie się prezentują.  

Swoim wyglądem zachwycają gości. 

 

Składniki: 

6 jajek ugotowanych na twardo 

1 szklanka mrożonego zielonego groszku 

2 łyżki majonezu 

sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

 

Groszek gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, odcedzamy 

i studzimy.  

Za pomocą noża z bardzo cienkim czubkiem wycinamy zygzak wokół 

górnej części jajka. Dolną część jajka lekko ścinamy, żeby jajko 

dobrze stało.  

Bardzo delikatnie wyjmujemy żółtka, przekładamy je do miski, 

dodajemy groszek i majonez. 

Za pomocą blendera miksujemy je na gładką masę, doprawiamy solą  

i pieprzem.  

Masę przekładamy do rękawa cukierniczego i napełniamy każdą 

połówkę jajka, przykrywamy wierzchnią częścią jajka. 

Jajka możemy przekroić na pół i wypełnić farszem. 
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Świąteczny relaks 

 
W wirze przygotowań oraz w czasie świątecznych dni 

znajdźmy chwilę na relaks.  

Oto kilka propozycji dla najmłodszych i dla starszych : 
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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne  
przyniosły radość, pokój, siłę w pokonywaniu przeciwności  

oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha! 

                                                                    Zespół Redakcyjny 

 

 
 

           


